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 فهرست شادکامی پمبرتون سیاره فخنس سازیروایابی و اعتبار

 2طاوسیمحترم نعمت، 1یالهام مقیم

 99/97/7901تاریخ پذیرش:  71/90/7901تاریخ وصول: 

 چکیده
زن،  187) 111(، 3979)هرواس و وازکز، فهرست شادکامی پمبرتون نجی سهای روانویژگیبررسی  برای
رداری بوه نمونهبه شی 7901-09در سال تحصیلی  دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران دانشجویمرد(  701

همبستگی هر مادّه با نمره کل با محاسبه پاسخ دادند. شادکامی پمبرتون فهرست ای انتخاب شدند و به مرحله
 09/9ای حذف نشد. اعتبار فهرست از طریق همسانی درونی های فهرست، مادّهو تحلیل عاملی تأییدی مادّه

ن با آوایی همگرای این فهرست، همبستگی ر مطالعه رمنظودست آمد. بهبه 03/9آن تبار بازآزمایی و اع
مقیاس درونی بودن، افراد قدرتمند و شانس و  روزنبرگ حرمت خودمقیاس کسفورد، سیاهه شادکامی آ

سیاهه شخصیت  نوروزگراییمقیاس و  بک افسردگیسیاهه با  آن و برای روایی واگرا همبستگی لونسون
. دست آمدبه -89/9تا  -13/9و روایی واگرا از  89/9تا  93/9از  همگرا روایی ضرایبشد.  محاسبه آیزنک

 11های واریماکس و ابلیمین منجر به استخراج یک عامل شد، که چرخش وهای اصلی لفهؤنتایج تحلیل م
ها برازش خوبی را شاخصعاملی فهرست تأیید شد و همه درصد واریانس کل را تبیین کرد. ساختار تک

دهد که فهرست شادکامی پمبرتون ابزاری معتبر در نمونه وع، نتایج این پژوهش نشان می. درمجمنشان داد
 های آتی سودمند باشد.تواند در پژوهشدانشجویی است و می

 ، اعتبار، روایی، تحلیل عاملیمی، بهزیستیشادکاکلیدی: گان واژ
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 مقدمه
گرفته شده است. به  رنظ درجسمانی  عنوان هدف غایی وجودبه 7شادکامیدر طول تاریخ، 

بر دیگر مالحظات دنیوی  هدف و نهایت وجود انسان است و شادکامی 3عقیده ارسطو
تنها در چند دهه اخیر شادکامی رغم اهمیت (. به3997، 9)لیوبومیرسکی برتری دارد

 وسیلهبه 1های مرتبط با بهزیستی فاعلیدر مورد شادکامی و موضوع ایگستردهتحقیقات 
با توجه به شده است. انجام گیری بخش اندازهسنجی رضایتهای روانویژگی باابزارهایی 

های بسیار زیادی برای روشن شدن مفهوم شادکامی ، تالش9نگرشناسی مثبتظهور روان
صورت گرفته است. شادکامی، از احساس خرسندی و رضایت تا لذت شدید متغیر است. 

 نظراتفاقاما اکثر افراد در این مورد  ؛وت استمتفاافراد  در نزدشادکامی معانی اگرچه 
 مؤلفان برخی از(. 7009، 1است )پاردوسی 1گرمای هیجانی دارند که این کلمه یک

عنوان ترکیبی از رضایت از زندگی و تعادل تکرار و بهبهزیستی فاعلی شادکامی را معادل 
از لیوبومیرسکی، تیکاچ  نقل ؛7007، 8)دینر، سندوک و پاوتدانند میعاطفه مثبت و منفی 

فرد از مقدار ارزش مثبتی که  است عبارتشادکامی دیگر  (. تعریف3991، 0ماتیوو دی
( شادکامی را 7081) 77آرگیل و کراسلند(. 7001، 79هوونبرای خود قائل است )وین

عنوان سه بخش مهم فراوانی و درجه عاطفه مثبت یا احساس خوشی، میانگین سطح به
 کنند.تعریف می ن احساس منفی افسردگی و اضطرابیک دوره و نداشت رضایت در طول

وابسته است.  79گراییو فضیلت73گراییزیادی به مفاهیم لذتتا حد مفهوم شادکامی 
گشودگی  اساس برگرایی روشی از زندگی است که ذت( ل3999هوون )طبق تعریف وین

مدت متمرکز بر لذت کوتاه معموالًگرایی شود. لذتبخش تعریف میهای لذتبه تجربه
                                                           
1. happiness 

2. Aristotle 

1. Lyubomirsky, S. 

2. subjective well-being 

3. positive psychology 

4. glow 

5. Parducci, A. 

6. Diener, E., Sandvik, E., & Pavot, W. 

7. Lyubomirsky, S., Tkach, C., & DiMatteo, M. R. 

8. Veenhoven, R. 

9. Argyle, M., & Crossland, J. 

10. hedonism 

11. eudaimonia 
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نظری، ترکیبی از افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی است. برابر  لحاظ بهاست و 
(. از 3991، 7ای طوالنی دارد )کیزگرایانه یا شادکامی پیشینهدانستن بهزیستی با خوشی لذت

یلت ن را با فضجای برابر دانستن بهزیستی با لذت، آسوی دیگر، گروهی از اندیشمندان به
، 3)رایان و دسی به معنای تجربه لذت نیست صرفاًکه بهزیستی  دانند و معتقدندمعادل می

و  "9زندگی خوب"ویژه تالش برای تر زندگی بهوسیع هایگرایی بر جریان(. فضیلت3997
مستلزم آن است که فرد با تالش و پیگیری  و گسترش استعداد فرد متمرکز است

(. 3998، 1فمند، به آنچه در او هست تمام و کمال دست یابد )ریف و سینگرهای هدفعالیت
 شود.بیان می 9شناختیطور عملی از طریق بهزیستی روانگرایی بهفضیلت

شود: دو مقوله مجزا انجام می دردر حال حاضر پژوهش در زمینه شادکامی یا بهزیستی 
( و رضایت 1عاطفی مؤلفهرد از شادکامی )فاعلی ف هایبهزیستی فاعلی با تمرکز بر تجربه( 7

دینر، لوکاس و  ؛7089، دینر و همکاران ؛7081 ،8دینر( )1شناختی مؤلفهاز زندگی )
بر پیشرفت شخصی، توانایی فرد  با تمرکزشناختی، هزیستی روان( ب3( و 3399 ،0اویشی

ریف و  ؛7080شکوفایی فرد در زندگی )ریف، یزان خودهای زندگی و مبرای حل چالش
فی یا فقط یکی از دو مؤلفه عاط های شادکامیتا چندی پیش، اندازه(. اما 3998، نگرسی

های که ویژگی ای بودمادّهصورت تکهیا ارزیابی کلی ب کردشناختی را ارزیابی می
گویید؟ آیا ، در مورد این روزها چه میطورکلیبه»مانند ، دکرسنجی را تأمین نمیروان

( و 7019، 79)گورین، ورف و فلد« چندان شاد هستید؟شاد یا نه نسبتاًشاد،  گویید خیلیمی
 73(. فوردایس7011، 77)اندروز و ویتی« درمجموع، چقدر از زندگی خود راضی هستید؟»
تهیه کرد که را های شادکامی با دو مادّه اندازه ( نیز برای سنجش بهزیستی هیجانی7088)

                                                           
1. Keyes, C. L. M. 

2. Ryan, R. M., & Deci, E. L. 

3. good life 

4. Ryff, C. D., & Singer, B. H. 

5. psychological well-being 

6. affective 

7. cognitive 

8. Diener, E. 

9. Diener, E., Lucas, R. E., Oishi, S. 

10. Gurin, G., Veroff, J., & Feld, S. 

11. Andrews, F. M., & Withey, S. B. 

12. Fordyce, M. W. 
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چقدر  معموالًطورکلی، ( به7از: ) ها عبارت بودمادّهسنجد. را میشدت و تکرار عاطفه 
کنید طور متوسط چند درصد از مواقع احساس می( به3احساس شادی یا ناشادی دارید؟ و )

 هستید؟ 7که شاد، ناشاد یا خنثی
(، 7089، )دینر و همکاران 3توان به مقیاس رضایت از زندگیهای مرتبط میاز دیگر مقیاس

)واتسون، کالرک و  9عاطفه مثبت و منفی هایمقیاس(، 7089، 1ن و فلت)کام 9سنجعاطفه
 شادکامی(، مقیاس 7000، 8)لیوبومیرسکی و لپر 1(، مقیاس شادکامی فاعلی7088، 1تلجن

و  73)استونز 77(، پروتکل تحقیقی عاطفه و شادکامی7008، 79)جوزف و لوییس 0افسردگی
سیاهه شادکامی (، 3999، و همکاران 71من)سلیگ 79آستینفهرست شادکامی (، 7001، همکاران

)هیلز و 71پرسشنامه شادکامی آکسفورد(، 7080، 71)آرگیل، مارتین و کراسلند 79آکسفورد
 اشاره کرد. (7009، 39)آیزنک 70سیاهه شادکامی فوردایس و (3993، 78آرگیل

فرهنگی است که ( ابزاری بین3979، 33)هرواس و وازکز 37فهرست شادکامی پمبرتون
در بهزیستی گسترش یافته است.  مشاهده تغییر و 39گیری بهزیستی تلفیقیرای اندازهب اخیراً

های مختلف دهد، بلکه روشهای مختلف بهزیستی را پوشش میتنها حیطهاین فهرست نه

                                                           
1. neutral 

2. Satisfaction With Life Scale (SWLS) 

3. Affectometer  

4. Kammann, R., & Flett, R. 

5. Positive & Negative Affect Schedule (PANAS) 

6. Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. 

7. Subjective Happiness Scale 

8. Lyubomirsky, S., & Lepper, H. S. 

9. depression-happiness scale 

10. Joseph, S., & Lewis, C. A. 

11. Short Happiness and Affect Research Protocol (SHARP) 

12. Stones, M. J., Kozma, A., Hirdes, J., & Gold, D. 

13. Steen Happiness Index (AHI) 

14. Seligman 

15. Oxford Happiness Inventory (OHI) 

16. Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J. 

17. Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) 

18. Hills, P., & Argyle, M. 

19. Fordyce Happiness Inventory 

20. Eysenck, M. W. 

21. Pemberton Happiness Index (PHI) 

22. Hervás, G., & Vázquez, C. 

23. integrative well-being 
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های مختلف بهزیستی قلمرو مادّه دارد و 37کند. این فهرست تلفیقی ل میارزیابی را اعما
( و بهزیستی 9و اجتماعی 1گرایانهفضیلت ،9، کلی3گرایانهستی لذتبهزی) 7شدهخاطرسپردهبه

 .شودرا شامل می)مانند رویدادهای احساسی مثبت و منفی در روز گذشته(  1شدهتجربه
دهنده اهمیت موضوع های پژوهشی در زمینه شادکامی نشانفعالیت مالحظهقابلحجم 

کننده سالمت روانی هر ای اصلی و تعیینهعنوان یکی از مؤلفهشادکامی است. شادکامی به
های الزم فرد، بر بسیاری از ابعاد فردی و اجتماعی مؤثر است. شادکامی یکی از ویژگی

آن زندگی توأم با موفقیت مستلزم برای رشد و خالقیت است که رضایت از زندگی و 
امل اجرایی، به عو است،ه دهندمبتنی بر قضاوت پاسخها این پرسشنامه از آنجاکهاست. 

د. این هنجاریابی شو های مختلفو باید در فرهنگ محیطی، فرهنگی و زبانی حساس است
سنجی نسخه فارسی فهرست شادکامی پمبرتون شکل های روانپژوهش برای تعیین ویژگی

های آتی و معتبر در پژوهش اعتمادقابلعنوان یک ابزار گرفته است تا بتوان از آن به
 استفاده کرد.

 وشر
دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران در سال تحصیلی  جامعه آماری این پژوهش دانشجویان

ای، سه برداری مرحلهروش نمونه بر اساساز سطح کاردانی تا دکترا بود. نخست  7901ـ09
از انتخاب شدند. سپس  علوم و تحقیقاتپزشکی و تهران جنوب،  واحد دانشگاهی

دانشکده پزشکی از واحد پزشکی و ، حد تهران جنوبدانشکده هنر و معماری از وا
از این  و برگزیده تصادفبه چند کالس علوم و تحقیقاتفنی و مهندسی از دانشکده 

 فهرست شادکامیبه  و (7989)هومن،  عنوان نمونه انتخاب شدندبهنفر  199 هاکالس

درونی بودن،  ، مقیاس1مقیاس حرمت خود روزنبرگپمبرتون، سیاهه شادکامی آکسفورد، 
سیاهه افسردگی و  0، مقیاس نوروزگرایی سیاهه شخصیت آیزنک8افراد قدرتمند و شانس

                                                           
1. remembered well-being 

2. hedonic 

3. general 

4. eudaimonic 

5. social 

6. experienced well-being 

7. Rosenberg Self-Esteem Scale 

8. Internality, Powerful Others and Chance Scale (IPC) 

9. Eysenck Personality Inventory Neuroticism Scale 
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دلیل مخدوش بودن مانند پاسخ ناقص به نامه بهپرسش 93تعداد پاسخ دادند.  7فرم کوتاهـبک
 و کنار گذاشته شد های آمارینظر، از تحلیل ها یا قرار نداشتن در گستره سنی موردمقیاس

 مرد( کاهش یافت 701زن،  187نفر ) 111ترتیب نمونه پژوهش به بدین
 ابزارهای سنجش

 دارد و مادّه 37 این فهرست .(3979فهرست شادکامی پمبرتون )هرواس و وازکز، 
دارد: بهزیستی  حیطهو د کند. این فهرستگیری میاندازهطور جامع به را بهزیستی تلفیقی

و چهار حیطه  مادّه 77 شدهسپردهخاطربهزیستی به شده.تجربه شده و بهزیستیردهخاطرسپبه
شش حیطه فرعی و  گرایانه )شش مادّهبهزیستی کلی )دو مادّه(، بهزیستی فضیلتدارد: 

و هدف در  1، رشد شخصی9، تسلط محیطی1، استقالل عمل9، روابط مثبت3پذیرش خود
و ( 0و عاطفه منفی 8فرعی عاطفه مثبتحیطه و دو  گرایانه )دو مادّه(، بهزیستی لذت1زندگی

 )پنج مادّه( های مثبتتجربهمادّه،  79با  شدهبهزیستی تجربه. بهزیستی اجتماعی )یک مادّه(
 کند.را ارزیابی می روز گذشته )پنج مادّه( و منفی

نخست فهرست شادکامی پمبرتون به فارسی ترجمه و درستی  برای اجرای پژوهش
نفر اجرا شد. از  0مقدماتی در مورد  صورتبهو خصص تأیید برگردان آن توسط سه مت

 پس را بیان کنند و هاتدر درک مفهوم عبار ها خواسته شد تا مشکالت احتمالیآزمودنی
 اساس بردانشجویان اجرا شد.  در مورداز تصحیح برخی از موارد پیشنهادی، فرم نهایی 

های بخش اول آزمون را هر یک از مادّه ها خواسته شد تاراهنمای این فهرست، از آزمودنی
 کامالً) 79مخالف( تا  کامالًبخوانند و احساس خود را در مورد آن مادّه از صفر ) دقت با

 برمادّه  79ها خواسته شد که به هر یک از موافق( بیان کنند. در بخش دوم از آزمودنی
/خیر بدهند. در بخش رویدادهای هیجانی مثبت و منفی روز گذشته خود پاسخ بله اساس

 79ای، هر مادّه از صفر تا نمره77استفاده از مقیاس لیکرت شده با سپردهخاطربهزیستی به

                                                           
1. Beck Depression Inventory-Short Form (BDI-SF) 

2. self-acceptance 

3. positive relations (relatedness) 

4. autonomy 

5. environmental control 

6. personal growth 

7. purpose in life 

8. positive affect 

9. negative affect 
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به هر مادّه  شدهت. در بخش بهزیستی تجربه، معکوس اس79. نمره مادّه شودگذاری مینمره
روز در  های منفیتجربه نبودهای مثبت و شود. برای تجربهنمره صفر یا یک داده می
به پاسخ  شود. این بخش پنج مادّه مثبت و پنج مادّه منفی دارد.گذشته نمره یک لحاظ می

نمره یک  79و  0، 1، 1، 3های به مادّه "خیر"و پاسخ  8و  1، 9، 9، 7های مادّهبه  "بله"
متغیر است. برای محاسبه نمره کل  79نمره کل این بخش بین صفر تا  گیرد.تعلق می

 79شود. نتیجه، عددی از صفر تا تقسیم می 73جمع و نتیجه بر  دو بخشهای مرهفهرست، ن
 خواهد بود.

آزمودنی، هفت زبان و  1993با های متعددی ( در پژوهش3979هرواس و وازکز ) 
ای بهزیستی مادّه77ضرایب آلفای کرونباخ فهرست سال،  19تا  71گستره سنی 

آلمان، هند، ژاپن، کشور  0(، برای حیطهای )هر دو هماد37ّشده و فهرست سپردهخاطربه
نمونه هرواس و  0در محاسبه کردند. مکزیک، روسیه، اسپانیا، سوئد، ترکیه و آمریکا را 

شده شده و تجربهسپردهخاطرضریب همبستگی بین دو شاخص بهزیستی به (3979وازکز )
 بود 80/9بیش از  کشورها هدر هم همسانی درونی فهرستگزارش شد.  11/9تا  11/9از 
نفر و با فاصله  99روش بازآزمایی با نمونه دانشگاهی . اعتبار به(81/9استثنای ترکیه )به

محاسبه همبستگی بین شش  اساس برگزارش شد. روایی این فهرست  88/9زمانی یک ماه، 
)ریف،  7ختی ریفشنانهای بهزیستی رواگرایانه برگرفته از مقیاسفضیلتقلمرو فرعی بهزیستی 

( شامل: پذیرش خود، روابط مثبت، استقالل عمل، تسلط محیطی، رشد شخصی و هدف در 7080
 17/9و  19/9تا  17/9، 87/9تا  17/9، 11/9تا  39/9، 11/9تا  19/9، 89/9تا  19/9ترتیب بهزندگی 

 لیو مقیاس شادکامی فاع (7089 ،و دیگران )دینر و مقیاس رضایت از زندگی 11/9تا 
ضرایب دست آمد. به 89/9تا  10/9و  11/9تا  99/9 ترتیببه( 7000)لیوبومیرسکی و لپر، 

تا  19/9( 7088فهرست عاطفه مثبت )واتسون، کالرک و تلجن،  همبستگی بین این فهرست با
شد. نتایج  گزارش -19/9تا  -99/9( 7088فهرست عاطفه منفی )واتسون و دیگران،  او ب 19/9
 (.3979اعتبار و روایی این فهرست را تأیید کرد )هرواس و وازکز،  آمدهدستبه

مادّه  30 با این سیاهه .(7080سیاهه شادکامی آکسفورد )آرگیل، مارتین و کراسلند،  
و  )بک 3عبارت این سیاهه از سیاهه افسردگی بک 37. سنجدرا می شادکامی فرد ایچهارگزینه

                                                           
1. Ryff’s Scales of Psychological Well-Being (SPWB) 

2. Beck Depression Inventory (BDI) 
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با فرم قبلی  نظرشده این سیاههتفاوت فرم تجدیداست.  ( اقتباس و معکوس شده7017، همکاران
پور و اند )علیها تغییر کردهمادّهها برای بیان بهتر ها در گزینهبسیار ناچیز است و تنها برخی از کلمه

های شود و جمع نمرهگذاری میهر مادّه از صفر تا سه نمره سیاههدر این  (.7981هریس، آگاه
و نمره باالتر نشانه  81دهد که دامنه آن از صفر تا را تشکیل می سیاههنمره کل  ،گانه 30های مادّه

 است. 13تا  19بین  سیاههشادکامی بیشتر است. نمره بهنجار این 

 18/9و اعتبار بازآزمایی را  09/9آلفای کرونباخ سیاهه را ضریب ( 7080آرگیل و دیگران ) 
(، مقیاس 7081، 3)آرگیل 7ایت از زندگی آرگیلگزارش کردند. همبستگی سیاهه با فهرست رض

، 91/9ترتیب ( به7011سیاهه افسردگی بک )بک،  ( و7019، 1)برادبرن 9تعادل عاطفه برادبرن
( ضریب آلفای 7918پور و نورباال )علی(. 7080دست آمد )آرگیل و دیگران، به -93/9و  93/9

روش و اعتبار به 03/9نیمه کردن روش دوه، اعتبار ب09/9کرونباخ سیاهه شادکامی آکسفورد را 
( 7981هریس )پور و آگاهگزارش کردند. در پژوهش علی 10/9هفته را  9بازآزمایی پس از 

مقادیر بود.  07/9( برابر با 3997شده )آرگیل، نظرضریب آلفای کرونباخ برای کل سیاهه تجدید
، -18/9ترتیب برابر با به 1نوروزگرایی و 9ضرایب همبستگی بین شادکامی با افسردگی، برونگردی

پور و روایی همگرا و واگرای سیاهه شادکامی آکسفورد را تأیید کرد )علی -90/9و  19/9
و همبستگی بین سیاهه شادکامی  09/9در این پژوهش آلفای کرونباخ سیاهه (. 7981هریس، آگاه

فرم ـ، سیاهه افسردگی بک(3979آکسفورد با فهرست شادکامی پمبرتون )هرواس و وازکز، 
، مقیاس درونی (7019، 8خود روزنبرگ )روزنبرگ مقیاس حرمت(، 7013، 1کوتاه )بک و بک

 ( و مقیاس نوروزگرایی سیاهه شخصیت آیزنک7087، 0بودن، افراد قدرتمند و شانس )لونسون
 دست آمد.به -19/9و  93/9، 19/9، -11/9، 89/9 ترتیببه( 7018)آیزنک و آیزنک، 

 مادّه حرمت خود 79این مقیاس با  .(7019مقیاس حرمت خود روزنبرگ )روزنبرگ،  
 7009، 79هارتر) کندارزشیابی میدهد، معنای ارزش کلی که فرد به خود نسبت میرا به 

                                                           
1. Argyle 

2. Argyle, M. 

3. Bradburn Balanced Affect Scale 

4. Bradburn 

5. extroversion 

6. neuroticism 

8. Beck, A. T., & Beck, R. W. 

9. Rosenberg, M. 

10. Levenson, H. 

11. Harter, S. 
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دهی شگزار(. این مقیاس مبتنی بر روش خود7008، 7و کالگر امدورهجاج، الک، نقل از 
طور به( 79و  0، 8، 9، 9پنج مادّه دیگر ) و ثبتشکل مبه 1و  1، 1، 3، 7است که پنج مادّه 

 به هر مادّهشود که ها خواسته میدر این مقیاس از آزمودنیشود. گذاری مینمره عکوسم
( پاسخ 9موافق ) کامالً( تا 7مخالف ) کامالًای از درجه 9لیکرت  یک مقیاس اساس بر

دامنه نمره فرد در این نمره کل حرمت خود برابرند. ها برای دستیابی به دهند. وزن مادّه
خود و  دهنده سطوح باالی حرمتهای باال نشاننمرهدر نوسان است.  99تا  79مقیاس از 

( 7007) 9و توماکا 3بالزکوویچ خود است. های پایین نمایانگر سطوح پایین حرمتنمره
( 7981اند. محمدی )دها تأیید کربرآورد و روایی آن ر 88/9تا  11/9 اعتبار این مقیاس را

، 10/9ترتیب اعتبار این مقیاس را با سه روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و دونیمه کردن به
آن را مناسب گزارش کرده است. در پژوهش دیگری  زمانهمو روایی  18/9و  18/9

و  11/9برابر  1خود و سرسختیمحاسبه همبستگی بین حرمت  اساس برروایی این مقیاس 
طاوسی و دست آمد )نعمتبه 19/9اعتبار آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

 اساس برو روایی آن  81/9(. در این پژوهش آلفای کرونباخ مقیاس 7907وری، حهاکبرزاد
د مهارگری و نوروزگرایی محاسبه همبستگی بین حرمت خود با شادکامی، افسردگی، مسن

 دست آمد.به -11/9و  99/9، -13/9، 11/9 ترتیببه
مسند مهارگری  این مقیاس .(7087د قدرتمند و شانس )لونسون، مقیاس درونی بودن، افرا 

. افراد کندگیری میانمندی در مهار پیامدها را اندازهیعنی حد ادراک مهار زندگی و اطمینان به تو
افراد  کهدرحالیکند، را مهار می هاآنبا مسند مهارگری درونی اعتقاد دارند که رفتارشان زندگی 

توسط شانس، احتمال، تقدیر یا افراد قدرتمند  هاآنبا مسند مهارگری برونی باور دارند که زندگی 
 9های مادّه دارد که مادّه 8(. این مقیاس 3997، 1نقل از جاج و الرسن 7011، 9شود )راترمهار می

صورت مستقیم مسند مهارگری را ارزشیابی به ی دیگرهاصورت معکوس و مادّهآن به 1و 
لیکرت  یک مقیاس اساس برکه  شودمیخواسته  گاندهنداز پاسخدر این مقیاس کنند. می

دامنه نمره فرد در این ها پاسخ دهند. ( به مادّه9موافق ) کامالً( تا 7مخالف ) کامالًای از درجه9

                                                           
1. Judge, T. A. 

2. Blascovich, J. 

3. Tomaka, J. 

4. hardiness 

5. Rotter, J. B. 

6. Judge, T. A., & Larsen, R. J. 
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 ودهنده مسند مهارگری درونی نشان در این مقیاس های باالدر نوسان است. نمره 19تا  8مقیاس از 
( اعتبار این مقیاس را 7008جاج و دیگران ) پایین نمایانگر مسند مهارگری بیرونی است. هاینمره
( نیز ضرایب آلفای کرونباخ این مقیاس را برای نمونه 3991) 7اند. اویلرگزارش کرده 89/9

گزارش کرده است. در نمونه ایرانی نیز همبستگی  90/9و برای نمونه کارمندان  19/9دانشجویان 
یافته، نوروزگرایی و خلق مثبت برابر با بین مسند مهارگری با حرمت خود، خودکارآمدی تعمیم

طاوسی ست آمد )نعمتدبه 13/9و ضریب آلفای کرونباخ آن برابر با  38/9و  99/9، 18/9، 91/9
همبستگی بین مسند مهارگری با حرمت خود،  در این پژوهش(. 7907حوری، و اکبرزاده

دست آمد. اعتبار به -13/9و  -11/9، 93/9، 99/9 ترتیبگی و نوروزگرایی بهشادکامی، افسرد
 گزارش شد. 91/9روش آلفای کرونباخ این مقیاس به

 73این مقیاس با  .(7018)آیزنک و آیزنک،  مقیاس نوروزگرایی سیاهه شخصیت آیزنک 
نایافتگی هیجانی و تجربه عواطف منفی مانند ترس، خصومت و افسردگی به سازشمادّه گرایش 

 کامالًای از درجه9لیکرت  یک مقیاس اساس بر آزمودنیدر این مقیاس کند. را ارزشیابی می
 19تا  73دامنه نمره فرد در این مقیاس از  د.دهمیها پاسخ ( به مادّه9موافق ) کامالً( تا 7مخالف )

متوسط  هاپژوهش ند.کهای باال، سطوح باالی نوروزگرایی را مشخص مین است. نمرهدر نوسا
، 3دیتتلوف و گوتلیبـاند )کاروسو ویتکیوویتز، بلکورتگزارش کرده 89/9را اعتبار این مقیاس 

دانشجویی و  در دو نمونهرا ( نیز در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ 3991(. اویلر )3997
( نیز 7907حوری )طاوسی و اکبرزادهگزارش کرده است. در پژوهش نعمت 09/9 کارمندان

یافته، مسند مهارگری و عاطفه همبستگی بین نوروزگرایی با حرمت خود، خودکارآمدی تعمیم
در گزارش شد.  80/9و ضریب آلفای کرونباخ آن نیز  39/9و  99/9 ،17/9، 11/9مثبت برابر با 
افسردگی و مسند مهارگری وزگرایی با حرمت خود، شادکامی، همبستگی بین نور این پژوهش

روش آلفای کرونباخ دست آمد. اعتبار این مقیاس بهبه -13/9و  13/9، -13/9، -11/9 ترتیببه
 گزارش شد. 80/9

از نوع  این سیاهه .(7013فرم کوتاه )بک و بک، ـسیاهه افسردگی بک 
شناسی افسردگی مانند افسردگی مختلف نشانه هایزمینه و داردمادّه  79 دهیخودگزارش

یک مقیاس  اساس برهر مادّه  د.سنجرا میعاطفی، شناختی، انگیزشی و فیزیولوژیکی 

                                                           
1. Oyler, J. D. 

2. Caruso, J.C 
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در این است.  90شود. حداکثر نمره این آزمون گذاری میاز صفر تا سه نمرهای درجه1
ا هفت افسردگی نمره صفر تا چهار بیانگر هیچ یا کمترین حد افسردگی، پنج ت سیاهه

شود. گرفته می نظر دربه باال افسردگی وخیم  71افسردگی متوسط و  79خفیف، هشت تا 
است و اعتبار و روایی آن های افسردگی این سیاهه، ابزاری معتبر برای سنجش شدت نشانه

های بین فرم همبستگی (7011) 7، ریال و ریکلزهای متعدد تأیید شده است. بکپژوهش در
گزارش کردند و نشان دادند که فرم  01/9تا  80/9ای را از مادّه79ای و فرم کوتاه هماد37ّ

( ضریب آلفای 7089) 3فوت و الیورالیتقبولی برای فرم بلند است. کوتاه جانشین قابل
 09/9و ضریب اعتبار بازآزمایی آن را با فاصله دو هفته  81/9کرونباخ این سیاهه را 

و برای فرم اصلی  89/9( همسانی درونی سیاهه را 7087) 9دز و گولدگزارش کردند. رینول
دو  های اصلی( با تحلیل مؤلفه7981دند. در پژوهش رجبی )دست آوربه 89/9مادّه(  37)

درصد واریانس و عامل  19/0دست آمد: عامل اول، عاطفه منفی نسبت به خود، عامل به
سیاهه را تبیین کرد. در این پژوهش ضریب  هایدرصد واریانس مادّه 8/1لذتی، دوم، بی

 11/9دو فرم و ضریب همبستگی بین  83/9و  80/9نیمه کردن سیاهه آلفای کرونباخ و دو
ای در حد متوسط بود مادّه37 ای و فرممادّه79وتاه فرم ک گزارش شد. ضریب همبستگی

( و 7089فوت و الیور )های الیتکه معرف روایی همگرای سیاهه است. این یافته با یافته
همبستگی بین افسردگی با حرمت  این پژوهش( مطابقت داشت. در 7087رینولدز و گولد )

 -11/9و  13/9، -89/9، -13/9 ترتیبوزگرایی و مسند مهارگری بهخود، شادکامی، نور
فهرست  اعتبار گزارش شد. 81/9روش آلفای کرونباخ دست آمد. اعتبار این مقیاس بهبه

با فاصله زمانی دو ماه، روایی  و بازآزمایی طریق روش همسانی درونیاز  امی پمبرتونشادک
با  فهرست شادکامی پمبرتونهای نمره همگرای فهرست از طریق محاسبه ضریب همبستگی

مقیاس درونی بودن،  ، مقیاس حرمت خود روزنبرگ وسیاهه شادکامی آکسفوردهای نمره
 ضریب همبستگیطریق محاسبه از  واگرای فهرست رواییو  افراد قدرتمند و شانس

مقیاس نوروزگرایی سیاهه شخصیت های با نمرهفهرست شادکامی پمبرتون های نمره

                                                           
1. Beck, A. T., Rial, W. Y., & Rickels, K. 

2. Lightfoot, S. L., & Oliver, J. M. 

3. Reynolds, W. M., & Gould, J. W. 
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تحلیل عاملی برای تعیین روایی سازه نیز از  .مشخص شد آیزنک و سیاهه افسردگی بک
 استفاده شد. 3نماییبا استفاده از روش حداکثر درست 7تأییدی

 هایافته
سال  19تا  78و گستره سنی  117/1، انحراف استاندارد 91/33ها میانگین سنی آزمودنی

 آمده است. 7شناختی نمونه مورد بررسی در جدول های جمعیتبود. ویژگی

 شناختی گروه نمونهجمعیت هاییژگیو. 1جدول 
 درصد تعداد  متغیر

%30 701 مرد جنس  

%17 187 زن   

%1/89 989 مجرد تأهل  

%1/79 07 متأهل   

%1/9 9 مطلقه   

%0/78 738 شاغل شغل  

کاربی   190 7/87%  

تتحصیال %3/7 8 کاردانی   

%9/89 919 کارشناسی   

%9/0 17 کارشناسی ارشد   

%9/0 19 دکترا   

%9/18 939 هنر و معماری از واحد تهران جنوب دانشکده  

%0/99 390 پزشکی از واحد پزشکی   

واحد علوم و تحقیقاتفنی و مهندسی از    719 7/37%  

 ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذفو  میانگین، انحراف استاندارد 3در جدول 
 است. دهمنعکس شفهرست شادکامی پمبرتون ها و نمره کل ادّههریک از م

 در صورت حذف هاهای توصیفی و ضریب آلفای هریک از مادّهخالصه یافته .2جدول 
هامادّه  M SD یشیدگک کجی  α حذف مادّه در صورت  

7 83/1  990/3  101/9-  993/9-  881/9  

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

2. maximum likelihood 
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3 19/1  998/3  111/9-  991/9  881/9  

9 93/1  170/3  939/9-  991/9-  889/9  

1 18/1  998/3  998/9-  399/9-  889/9  

9 09/1  913/3  179/9-  990/9-  801/9  

1 11/1  913/3  111/9-  911/9-  809/9  

1 80/1  919/3  189/9-  118/9  888/9  

8 39/1  989/3  899/9-  181/9  809/9  

0 11/1  198/3  117/9-  311/9-  801/9  

79 98/1  191/3  911/9  110/9-  808/9  

77 39/9  199/3  199/9  111/9-  801/9  

73 99/9  113/3  771/9-  101/9-  809/9  

11/9 نمره کل  998/7  109/9-  788/9  099/9  

نحراف جدی از توزیع های پژوهش ایک از متغیرهیچ دهدمینشان  3نتایج جدول 
( و ـ 3و  3ها در دامنه )ان، کجی توزیع نمرهمؤلفنظر اغلب  بر اساسد. بهنجار ندار

حراف استاندارد توان بهنجار فرض کرد. میانگین و ان( را میـ 9و  9کشیدگی در دامنه )
 دست آمد.به 91/7و  11/9ترتیب نمره کل فهرست به

 تأثیر حذف هر مادّه براست.  09/9 برابر با همسانی درونیاعتبار فهرست از طریق 
ای که حذف هیچ مادّه دهدمینشان  3نتایج جدول  افزایش آلفای کرونباخ بررسی شد.

نفری با فاصله زمانی دو ماه  91اعتبار بازآزمایی در نمونه برد. اعتبار فهرست را باال نمی
 .(r=03/9)دهد را نشان میاعتبار باالی این ابزار 

مقیاس ، (r=89/9همبستگی فهرست شادکامی پمبرتون با سیاهه شادکامی آکسفورد )
( r=93/9) مقیاس درونی بودن و افراد قدرتمند و شانس( و r=11/9)حرمت خود روزنبرگ 

 ـ 89/9) فرم کوتاهـسیاهه افسردگی بکفهرست با این . >P) 997/9) بودمعنادار  و مثبت
=rو مقیاس نوروزگرایی سیاهه شخصیت آیزنک ) (ـ 13/9 =rهمبستگی منفی )  معنادار

واگرای مناسب این فهرست برای همگرا و این نتایج بیانگر روایی . >P) 997/9) داشت
فهرست  هایتعیین تعداد عاملمنظور بررسی روایی سازه و به .گیری شادکامی استاندازه

کفایت نمونه و همبستگی های اصلی استفاده شد. ل مؤلفهاز روش تحلیشادکامی پمبرتون 
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(، دترمینان ماتریس KMO) ـ اولکینـ میربرداری کیسرشاخص کفایت نمونه، متقابل
-شد. نتایج شاخص کفایت نمونه بررسیکرویت بارتلت معناداری مشخصه  و همبستگی

و  = 197/1971ت )آزمون کرویت بارتل و )KMO= 01/9) ـ اولکینمیر ـبرداری کیسر
997/9=sigمناسب است. یها برای تحلیل عامل( نشان داد که داده 

 3 کتل) 7نمودار شیب کتلروش معیار کیسر و  ها ازدر مورد تعداد عاملگیری برای تصمیم
یا بیشتر  یکهایی که ارزش ویژه معیار کیسر تنها عامل اساس براستفاده شد.  (7 )شکل (7011

عامل احتمالی را برای  9توان می مبانی نظری ساخت ابزار طبقشد. د برای بررسی بیشتر حفظ نردا
 9گرفت، که ارزش ویژه هر یک از این عوامل در جدول  نظر درفهرست شادکامی پمبرتون 

 است. آمده

 هابارهای عاملی، ارزش ویژه و تبیین واریانس عامل .3جدول 
هاعامل   

هامادّه  7 3 9 1 9 
7 831/9      

3 879/9      
9 899/9      
1 891/9      
9 199/9  999/9   178/9-   
1 191/9     937/9  
1 109/9   131/9  911/9   
8 187/9     999/9  
0 111/9     109/9  

79 919/9  199/9-     
77 131/9  137/9  111/9-  131/9   
73 181/9      

109/9 ارزش ویژه  071/9  889/9  119/9  917/9  
179/11 درصد واریانس  139/1  918/1  913/1  019/9  

 

 

                                                           
1. Cattell’s scree plot 

2. Cattell, R. B. 
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 کتل . نمودار شیب1 نمودار

های اصلی بر محور مؤلفهدر نمودار شیب کتل، ارزش ویژه بر روی محور عمودی و تعداد 
نمودار های ویژه است که نقطه عطف های ارزشافقی قرار دارد. این نمودار، منحنی تفاوت

صورت افقی به تقریباًای است که شیب منحنی کم شده و منحنی همان نقطهشیبدار را )که 
شود که شیب نمودار بعد از عامل اول از بین رفته دیده می 7کند. در شکل آید( تعریف میدرمی

درنهایت، پس از اجرای تحلیل عاملی،  شود.و قسمت افقی نمودار از عامل دوم آغاز می
ها، های تحلیل عاملی، ارزش ویژه عاملبا توجه به مفروضه های متعدد، واستخراج عامل

، یک عامل استخراج شد که درصد تبیین واریانس توسط هر عامل و نمودار شیب کتل
آمده از پژوهش هرواس و دستو با نتایج به کنددرصد از واریانس را تبیین می 11تنهایی به

های اصلی با دو عامل فرضی اجرا شد. آزمون تحلیل مؤلفه ( مطابقت دارد.3979وازکز )
منعکس  1ها با چرخش متعامد واریماکس و متمایل ابلیمین در جدول نتایج تحلیل عامل

 شده است.

های اصلی و بارهای عاملی با چرخش متعامد )واریماکس( و متمایل خالصه تحلیل مؤلفه .4جدول 
 )ابلیمین(

ها بدون چرخشعامل   
ها با چرخش متعامدعامل  

 )روش واریماکس(
ها با چرخش متمایلعامل  

 )روش ابلیمین(
هامادّه  7 3 7 3 7 3 
7 831/9   817/9   839/9   
3 879/9   898/9   873/9   
9 899/9   891/9   810/9   
1 891/9   899/9   899/9   
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ها بدون چرخشعامل   
ها با چرخش متعامدعامل  

 )روش واریماکس(
ها با چرخش متمایلعامل  

 )روش ابلیمین(
هامادّه  7 3 7 3 7 3 
9 199/9  999/9  981/9  938/9  137/9  907/9  
1 191/9   170/9   199/9   
1 109/9   103/9   109/9   
8 187/9   189/9   110/9   
0 111/9   113/9   111/9   

79 919/9  137/9  199/9  983/9-  981/9  973/9-  
77 131/9  199/9-  999/9  117/9  191/9  111/9  
73 181/9   198/9   103/9   

ها بار عاملی تمامی مادّههای فهرست شادکامی تنها یک عامل را تأیید کرد. نتایج تحلیل عامل
شده )فکر سپردهخاطربهزیستی به 9تند. بیشترین بار عاملی بدون چرخش مربوط به ماده باالیی داش

کنم در )فکر می 77کنم زندگی مفید و معناداری دارم( و کمترین بار عاملی مربوط به مادّه می
 ام را بشناسم(طور کامل استعدادهای بالقوهدهد بهکنم که به من اجازه میای زندگی میجامعه

عاملی و روش گیری تکتحلیل عاملی فهرست شادکامی پمبرتون با مدل اندازه د.وب
 گزارش شده است. 9شده در جدول نمایی اجرا شد. نتایج استانداردحداکثر درست

 های تحلیل عاملی تأییدی پس از اصالحخالصه یافته .5جدول 
-مادّه

 ها
شدهاستانداردنتخمین داستاندارخطای  یمقداربحران   

طح س
 معناداری

دهاستانداردشتخمین  

7 999/7     109/9  
3 713/7  999/9  790/39  799/9  839/9  

9 308/7  997/9  199/39  997/9  810/9  

1 371/7  999/9  979/31  997/9  899/9  

9 091/9  990/9  381/71  997/9  199/9  

1 830/9  991/9  098/71  997/9  919/9  

1 991/7  980/9  977/77  997/9  191/9  
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8 879/9  911/9  333/71  997/9  191/9  

0 011/9  991/9  183/71  997/9  983/9  

79 839/9  990/9  097/79  997/9  181/9  

77 199/9  919/9  791/79  997/9  909/9  

73 099/9  991/9  189/71  997/9  139/9  

ر از دارای مقدار بحرانی معنادار و بار عاملی باالت مادّه 73تمامی دهد مینشان  9نتایج جدول 
پس از اصالح مدل در مدل باقی ماندند.  مادّه 73حذف نشد و تمام  ایمادّهدر نتیجه است.  9/9
 7شاخص برازندگی تطبیقی ،(=113/3دو به درجه آزادی )های خیتوجه به شاخص با
(010/9=CFI)، 3یافتهشاخص برازندگی تعدیل (019/9=AGFI)،  ریشه دوم واریانس خطای

( مدل از برازش NFI=011/9) 1و شاخص برازندگی غیرتطبیقی (RMSA=911/9) 9یبتقر
 مناسبی برخوردار است.

 گیریو نتیجه بحث
آوردهای تلفیق مفهومی روی( 3979اساس فهرست شادکامی پمبرتون )هرواس و وازکز، 

 هایاین پژوهش و بررسی گیری بهزیستی است. نتایجمنظور تعریف و اندازهکنونی به
گیری که این فهرست ابزاری معتبر و روا برای اندازه ( نشان داد3979ز )هرواس و وازک
است  شایان توجه های پیشین بهزیستیاین فهرست نسبت به فهرستمزایای بهزیستی است. 

های (. از دیدگاه مفهومی، این اولین ابزاری است که همه حیطه3979)هرواس و وازکز، 
ای گونهدهد. فهرست بهمیی فعلی را پوشش هااصلی بهزیستی توصیف شده در نظریه

گرا در مقابل آورد فضیلتها و مشاجرات رایج در مورد رویطراحی شده است که بحث
دهد توجه قرار میشده را مورد شده در مقابل تجربهخاطرسپردهآورد بهگرا و رویلذت

اند، منتشر شده یراًاخ(. در مقایسه با دیگر ابزار بهزیستی که 3979)هرواس و وازکز، 

                                                           
1. Comparative Fit Index (CFI) 

2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSA) 

4. Non-Normed Fit Index (NFI) 
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این ابزار تر از سازه شادکامی است. تر و دقیقفهرست شادکامی پمبرتون دارای حسی کامل
ت. همسو با هرواس و وازکز شامل بخش بهزیستی تجربی اس ابزارهای دیگربرخالف 

شده دو شده و تجربهسپردهخاطرد که بهزیستی بهده( نتایج این پژوهش نشان می3979)
نیازهای محقق و  شده بسته به. بخش بهزیستی تجربهمرتبط، اما متفاوت و مجزاسته ساز

های این مقیاس . افزون بر آن، انتخاب همه مادّهشودهای نمونه در فهرست لحاظ میویژگی
هدف ه است. دیگر در حیطه بهزیستی انجام شد هایطور تجربی، پس از مقایسه با اندازهبه
های اندازه ای ترکیبی وی فهرست شادکامی پمبرتون تهیه اندازهارسنجطراحی و اعتب از

(. بدین لحاظ، این ابزار 3979اختصاصی ابعاد مختلف بهزیستی است )هرواس و وازکز، 
ده کار برهای اختصاصی و مستقل بهعنوان شاخصهای آن بهتواند زمانی که مادّهمی
 شوند، ابزاری تشخیصی باشد.می

روایی و اعتبار نسخه انگلیسی فهرست شادکامی پمبرتون در  ای اولین باردر این پژوهش بر
همسو با نتایج مطالعات هرواس و وازکز  گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی آزمون شد.

ییدی در نمونه دانشجویان ایرانی، از استخراج های حاصل از روش تحلیل عاملی تأه( یافت3979)
طور کلی به عاملی است.که فهرست شادکامی پمبرتون تک نشان داد یک عامل حمایت کرد و

نتایج این پژوهش نشان داد که نسخه فارسی فهرست شادکامی پمبرتون در جامعه دانشجویان از 
توانند از آن قبولی برخوردار است و پژوهشگران میبخش و قابلسنجی رضایتهای روانویژگی

گیری شادکامی و بهزیستی در اهی از تغییرات در بهزیستی، اندازهعنوان ابزاری معتبر برای آگبه
 نگر استفاده کنند.شناسی مثبتهای حیطه روانافراد و جوامع و پژوهش

 فقط شاملپژوهش این  های پژوهش حاضر این است که نمونهاز جمله محدودیت
توان به یج آن را نمیو بنابراین، نتا بودتهران  آزادشهردانشگاه سال  19تا  78دانشجویان 

شود که با توجه به اینکه پیشنهاد می های سنی دیگر تعمیم داد.سایر نقاط کشور و گروه
ند مادّه به این فهرست های آتی چ، در پژوهشاستعوامل متعددی در شادکامی دخیل 

تا عوامل مختلف دخیل در شادکامی را تحت پوشش قرار دهد و نتایج  اضافه شود
این آزمون کمترین بار عاملی در  77نظر به اینکه مادّه ، همچنیندست آید. بهتری مطمئن

رسد بیشتر از آنکه این مسئله توجیه نظر میکه بهها را نشان داد و از آنجاییتحلیل عامل
بررسی بیشتر ی های آتشود در پژوهشپیشنهاد می آماری داشته باشد توجیه فرهنگی دارد،

 .شود
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